
hakkıd ır. Feodal karakterli bu vergi, Os
manlılar'a muhtemelen fethettikleri ül
kelerin can örf ve kanunlarından geç
miştir. Nitekim Osmanlı hakimiyetine gi
ren sancakların kanunnamelerinde da
ha önceki uygulamalara da temas edil
mektedir. Mesela Akkoyunlu ve Dulka
dı rlı lar'dan Osmanlılar' a intikal eden yer
lerde arüs resmi eski uygulamadaki şek

li ile alınmaktaydı. 1S19 tarihli Sis San
cağı Tahrir Defteri'nde bulunan Sultan 
Kayıtbay kanunu da böyle bir verginin 
Memlükler'de var olduğunu göstermek
tedir. Memlükler'de düğün sırasında şar
kı söyleme ve raksetme belli kişilerin 

tekelinde idi. Düğün sahipleri. bir itti
zam• şekline dönüşen bu adet için en 
az 20 altın ödemekte idiler. Buna ben
zer bir uygulama Erzurum'da da yapıl
maktaydı. Erzurum kanunnamesinde, 
kalelerde bulunan sancak beyi mehter
lerinin köylere çıkı p düğün yapanlardan 
S' er akçe aldıkları , köy çalgıcılarından 

da bilgileri dışında düğünlerde çalgıcılık 
yaptıkları için cerime istedikleri belirtil
mekte ve bütün bu haksız uygulamala
rın yasaklandığı yazılmaktadır (Barkan, 
Kanun/ar, s. 70). Şu halde feodal karak
terli gibi görünen bu verginin ilk doğuş 
tarzı ne olursa olsun, düğün dernek gi
bi mutlu bir olay dolayısıyla devlete ya
hut devletin mümessili olan tirnar sahi
bine bir gelir sağlamak gayesiyle konul
duğu anlaşılmaktadı r. 

Arüs resminin miktarı gelinin duru
muna yani bakire, dul ve gayri müslim 
(zimmiyye) olmasına göre değişmektey

di. Ayrıca bazı bölgelerde halkın zengin 
veya fakir olması m i ktarın tesbitinde 
önemli rol oynamaktaydı. Cüzi farklılık
lar hariç, genellikle müslüman bir baki
re kız için 60 akçe, dul kadın (seyyibe) 
için 30 akçe arüs resmi takdir edilmişti. 

Fakir lerden bu rakam ların ya rısı iste
niyordu. Gayri müslim bakire kız ve dul 
kadın (bfve) için de bu resmin miktarı 
müslümanlardan alınanın yarısı idi. Hü
davendigar (Bursa) , Kütahya ve iç-il san
caklarından müslüman bakire için 60 
akçe, dul için 40 akçe, fakir olanlar için 
ise bu rakamların yarısı alınıyordu. Top
rağa bağlı bulunmayan sürekli hareket 
halindeki konar göçer bir kısım Türk
men boylarında gerdek resmi birer ko
yun veya davar olarak tesbit edilmişti. 
Bir kısım boylar ise bunun karşılığını ak
çe olarak öderlerdi. Bunlar vergiyi asıl 

bağlı bulundukları yere verirler, başka 
bir tirnar toprağında meydana gelen ev
lenmeler için o yerin tirnar sahibi hiçbir 

hak iddia edemezdi. Bozok sancağında 
bu vergi nisbetleri eski uygulamanın da 
tesiriyle oldukça yüksekti. Burada bir 
kız kendi boyundan bir kocaya varırsa 
1 00. başka bir boydan biriyle evlenirse 
200 akçe arüs resmi al ınırdı. Ancak bu 
hüküm daha sonra ağır bulunarak kız 
için 60, dul için 30 akçeye indirilmişti. 

Ortakçı-kul köylerinde kul ve cariyelerin 
evlenmelerinde bakire kızdan 30, dul
dan ise onbeş 1 S arüs resmi alınıyordu. 

Gelinin durumuna göre takdir edilen 
arüs resmini hangi tarafın ödediğine 

dair kanunnamelerde açık bir ifade bu
lunmamakla birlikte, resmi toplayacak 
taraf ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tah
sil işi , köyün tasarruf şekline göre has, 
zeamet, tirnar sahibine. vakıf köy ise il
gili vakfın mütevellisine aittir. Malika
ne-divani* sisteminin uygulandığı yer
lerde bu resim divani sahibinin. tirnar 
köylerde de yarı yarıya sancak beyi ile 
tirnar erinindir. Bir timarda oturan pi
yade, müsellem, eşkinci , yamak, tatar. 
cambaz gibi özel bir teşkilata bağlı olan 
askeri* lerde gerdek resmi her teşkila
tın kendi reisi tarafından alınmaktaydı. 
Aynı şekilde şahinci, doğancı gibi saray 
için avcı kuşu yetiştiren zümrelerin kız

larının arasaneleri sipahiye ait olmayıp 
devlet adına toplanırdı. Sipahilerin kız
ları evlenince bu resmi sancak beyleri, 
hisar erlerinin kızlarınınkini dizdarları. 

sancak beyi kızlarının arüs resimlerini 
beylerbeyiler alırdı. Beylerbeyilerin kız

larınınki ise padişah namına hazineye 
gelirdi. 

Arüs resmi Tanzimat'tan sonra kaldı
rılarak yerine "izinname harcı" konmuş

tur. Evlenmek isteyenler kadıya başvu
rarak evlenmelerinde bir engel bulun
madığına dair izinname alırlardı. izin
name harcı kızlar için 1 O. dullar için S 
kuruş olarak tesbit edilm i şti r. 
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ARÜS! 

yetiştirdiği alimler ve 
Ezher şeyhleriyle tanınan Mısırlı bir aile. 

L ~ 

Menüfiye'nin Uşmün kazasına bağlı 

Arüs köyüne nisbette tanınan bu ailenin 
önde gelen simaları şunlardır : 

1. Ahmed el-Arüsi ( ._,...._,_,.ll -4>1) (ö 

1208 / 1793). Arüsiler'in en büyüğüdür. 

1133'te ( 1721) Arüs'ta doğdu . ilk öğre
nimini burada yaptı. Daha sonra Kahi
re'ye gitti. Abdullah eş - Şübravi'den tef
sir. Hasan el-Ceberti'den cebir ve ma
tematik okudu. Yusuf el -Hifni, Ali Ka
yıtbayi, ibrahim el-Halebi gibi hocaların 
dersler ine devam etti. Ali es -Saidi'nin 
Bulak Merze Camii'ndeki derslerini ta
kip ederek ona yı llarca yardım etti. Arap 
dili ve edebiyatı. hadis ve fıkıhta zama
nının önde gelen alimlerinden biri oldu. 
"Şehabedd in", "imam", "allame" gibi un
vanlarla anıl dı. Mustafa el -Bekri el -Hal
veti ve Uryan diye meşhur Ahmed b. Ha
san en - Neşreti'nin sohbet ve zikir mec
lislerine devam ederek onlardan tarikat 
icazeti a l dı. Özellikle Mustafa el-Bekri'
nin ilgisini kazandı ve onun kızlarından 
biriyle evlendi. 

idareciler ve ilim adamları arasında oto
ritesiyle tanınan Ahmed el-Arüsi 1778'de 
Ezher şeyhliğine seçildi. ilmi dirayeti ya
nında idari ve siyasi nüfuza ve halk ile 
idareciler arasındaki sürtüşmeleri orta
dan kaldıracak derecede etkili bir şah
siyete de sahipti. Nitekim Şarkiye iline 
bağlı Hüseyniye ilçesi halkına zulmeden 
Mısır Valisi Ahmed Ağa, Arüsi' nin teşeb
büsüyle görevinden uzaklaştırı lm ış, yeni 
vali Ezher şeyhliğine kadar bizzat gele
rek onun rızasını alma gereğini duymuş
tur. Ahmed el-Arüsi Kahire'de vefat et
ti ve Şeyh Uryan Camii Mezarlığı'na def
nedildi. Hacası Me levi' nin et-Tenvir ii i s
kii tı 't-tedbir adlı manzum eseri ne ve Se
merkandi'nin ed-Dürerü'J-ilahiyye şer

hine birer haşiye yazmıştır. 

2. Şemseddin Muhammed el-Arüsi 
( ._,...._,_,.ı l .ı..- .:r.,..U~ ) (ö 1245/ 1829) Ah
med el -Arüsi'nin dört oğlundan en bü
yüğüdür. Kavalalı Mehmed Ali Paşa za
manında Ezher şeyhliğ i ne seçildi ( 18 18) 
1822'de konulan emlak vergileri yüzün
den ha l kın idareye karşı ayaklanması 

olayına adı karıştı. Öğrencilerinin , ilim 
adamları ve yönetici lerin büyük saygı 

d uyduğu Muhammed el-Arüsi yazmak
tan çok okuma ve araştırmaya düşkün 
olması. öğretim ve idarecilik meşguliyet
lerinin ağırlığı yüzünden eser yazmaya 
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vakit ayıramadı. Kahire'de öldü ve Şeyh 
Uryan Camii Mezarlığı'na babasının ya
nına defnedildi. 

3. Mustafa el-Arüsl ( ..... _,_,.ı l ~ ) 
(ö 1293/1876) Şemseddin el-Arüsf'nin 
oğludur. 1213 ( 1799) yılında Kahire ·de 
doğdu. Tahsilini Ezher'de tamamladı. 
1864'te Ezher şeyhliğine tayin edildi. 
Özellikle Şafii fıkhındaki dirayetiyle ta
nındı. Halk arasında yaygın olan bid'at 
ve hurafeleri kaldırmaya çalıştı. Yollar
da Kur'an-ı Kerim okuyarak dilenmeyi 
yasakladı. Ezher Üniversitesi'ne çekidü
zen vermek üzere öğretim elemanları 

· ve öğrenciler için yeterlik imtihanı koy
mak istemesi üzerine şiddetli bir mu
halefetle karşılaştı. 1870'te bu yüzden 
görevinden uzaklaştırıldı. Kah i re· de öl
dü ve Şeyh Uryan Camii'ndeki aile me
zarlığına defnedildi. 

Eserleri. N eta' i cü '1 -efkôri'l- kudsiyye 
(1-IV, Bulak 1290, Zekeriyya el-Ensart'nin 
Kuşeyri şerhinin haşiyesi); Keşfü'l-gum

me ve ta]f.yfdü me 'ani ed'iyeti seyyi
di'l-ümme (Hz. Peygamber'den rivayet 
edilen dualar); Risale fi'l-iktisab; el- 'Uku
dü'l-fera'id if beyani me'ani'l- 'akii'ld; 
el-Envdrü'l - behiyye if beyani e}ıalf-

J:ayyeti 'l-me?hebi'ş-Şattf; el-Pera' iiü'l
müsta}ısene ffma yete 'allelf-u bi'l-bes
mele ve 'l-}ıamdele; el-Hidaye bi'l-ve
laye. 
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ARÜSİYYE 

(bk. ARÜS RESMi). 

ARÜSİYYE 

( ~.VI) 

Şazeliyye tarikatının Ebü'l-Abbas 
Ahmed b. Muhammed ei-Arfis 

(ö. 868/1463-64) tarafından kurulan 
Kuzey Afrika kollarından biri. 

1 

_j 

1 

_j 

Silsilesinde yer alan Fethullah el-Ace
mi vasıtasıyla Horasan'dan Kuzey Afri
ka'ya geldiği anlaşılan bu tarikat, dün
yaya ve dünyevi değerlere önem verme-
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yen bir irşad anlayışına sahiptir. Ahmed 
el-Arüs, bu özelliği Şazeliyye'nin esasla
rı ile birleştirerek Arüsiyye'yi kurmuş, 
irşad tarzı ve tarikat usullerini Tuhfe
tü's-seyyid el-Mehdi el-Fassf adlı bir 
risalede toplamıştır. Şazeliyye tarikatı
nın Fas kollarından biri olan Zerrükıy
ye'nin kurucusu Ahmed ez-Zerrük (ö 

899/ 1493-94), Ahmed el -Arüs'un halife
sidir. 

Arüsiyye'nin silsileve usulünü el-Enva
rü's-seniyye if esanidi't-tan"kati'l- 'Arıl
siyye adlı bir eserde anlatan Abdüsse
lam el-Esmer el-Feytürfnin (ö . 981/1574) 
şeyhliği döneminde tarikat yaygınlık ka
zanmış, bu yüzden Feytürl'ye "ikinci pir" 
unvanı verilmiştir (bk. ABDÜSSELAM el-ES
MER). Ahmed el-Arüs'un şeyhi Ebü'l -Ab
bas Ahmed b. Ukbe el-Hadraml'nin Ka
diriyye silsilesinde yer almasından do
layı Arüsiyye'nin Kadiriyye tarikatının kol
larından biri olduğu da söylenir. Bölge
deki etkisi, mensuplarının çokluğu ve 
özellikle XIX. yüzyılda Türkler'e bağlılığı 
ile tanınan Arüsiyye, Abdüsselam el -Es
mer el-Feytürf'ye nisbetle Tunus'ta Sela
miyye olarak bilinmektedir. Tarikat Mı 

sır, Libya ve Tunus başta olmak üzere 
Kuzey Afrika'da bugün de faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 
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!il MEHMET DEMİRCİ 

ARÜZ 

(..;,~) 

Arap edebiyatında doğmuş ve 
İslami edebiyatl&ra yayılmış 

bir nazım sistemi ve 
Arap nazım sisteminde ilk şatrın 

son tef' ilesi. 

I. ARAP EDEBiYATI'NDA ARÜZ 

Il. İRAN EDEBiYATI'NDA ARÜZ 

III. TÜRK EDEBiYATI'NDA ARÜZ 
_j 

Nazımda uzun veya kısa, kapalı veya 

açık hecelerin ahenkli dizilerine daya
nan bir vezin sistemi olup Arap edebi
yatında doğmuş, dil yapısına, edebi an
'aneye ve zevke göre değişikliklere uğ
rayarak, başta Fars ve Türk edebiyatları 
olmak üzere, islam medeniyeti çevresi-

ne giren diğer milletierin kendi dillerin
deki edebiyatiarına da geçmiştir. Arüz 
aynı zamanda, tarif edilen vezin siste
miyle nazmedilmiş Arapça manzume
lerde beytin ilk yarısının son tef'ilesine 
de denir. 

Arüz kelimesinin çeşitli lugat mana
Iarı vardır. Edebi ıstılah olarak bunlar
dan hangisine dayandığı, gerek eski mü
ellifler gerekse yeni araştırıcılar tarafın
dan kesin bir izah şekline bağlanama
mış, bu hususta öteden beri birbirin
den çok farklı ihtimaller tekrar edile
gelmiştir. Bu izah tarzlarını kısaca an
mak, bazı hususların çözülmesine yar
dımCı olabileceği gibi bizi hiç değilse 

doğruya yaklaştırabilecektir. Arüzun pek 
çok lugat manasından, ıstılah olarak ta
şıdığı manalarının bağlı bulunduğu ileri 
sürülenlerin başlıcaları şunlardır: "Yön. 
cihet. taraf. yan, bölge; Mekke, Medine 
ve etrafı; daracık dağ yolu; bulut; ser
keş deve; çadırın orta direği; ortaya çık

ma veya çıkarma; kendisiyle bir şey ka
rşılaştırılan, dolayısıyla ölçü ve örnek 
olan şey". 

Arüz ilmini sistemli bir izah şekline 

kavuşturan. bu arada vezin ve kafiye 
ile, daha doğrusu bir bütün halinde na
zımla ilgili ıstılahiarın çoğunu tesbit ve 
tarif eden el-Halil b. Ahmed el -Ferahfdl 
(ö. ı 75/791), bu sahada eskiden beri 
kullanılagelen ve bazıları zamanla açık
lık kazanan, bazıları ise bulanık bir ma
na taşıyan kelimelere muayyen karşılık
lar tayin etmişti. Kaside, beyit, kafiye, 
recez, remel vb. böyle kelimelerden bi
ri de arüzdur. Bu kelimeyi el-Hall1 bel
li iki şeye bağlamıştır. Bunlardan biri, 
bir beytin ilk yarısının (şatr) son cüzü 
(tef'ilesi), ikincisi vezin hatta nazım bil
gisi. Şu halde lugat manalarının hangi
sinden geldiği araştırılırken. arüzun el
Halll'den önce neyi ifade ettiği ve onun 
bu kelimeyi anılan iki şey için ıstılah 

olarak neden seçtiği hususları birbi rine 
karıştınlmadan ele alınmalıdır. 

Arüzun, ilimierin veya edebl.bilgilerin 
bir tarafı, bir bölümü olduğu, güç bir 
meselede bizi hedefe götüren bir yola, 
sağladığı fayda ile bereket sembolü 
olan buluta benzediği. şiirin vezninin 
doğru veya bozuk oluşunun bu ilim sa
yesinde ortaya çıktığından bu bilginin 
arüz adını aldığına dair ihtimallerle. el
Halll'in Mekke'de kendisine yeni bir il
min ihsan edilmesi için yaptığı dua üze
rine ilahi bir ilhamla arüz ilmini kurdu
ğu ve onu Mekke'nin isimlerinden biri 


